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Profiteren van het Cijferseizoen
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OVERZICHT

 ‘Event-trading’ versus lange termijn beleggen

 Fundamenten van winstaankondigingen

 Waarom opties waarde toevoegen

 Strategieën



 Valt onder ‘Alternative Investing’ – events kunnen zijn: winstaankondigingen, 
restructurings, spin-offs, fusies & overnames.

 Rendement ongecorreleerd met ‘normaal’ beleggen

 Groot onderdeel van de hedge fund industrie; investment banks hebben ‘event-driven’ 
sales-teams

 Bekende voorbeelden: 

4

EVENT-TRADING: ALGEMEEN

John Paulson – Paulson & Co Bill Ackman – Pershing Square



 Handelen op bedrijfs resultaten is een sub-set van ‘event-trading’

 Kwantitatief/systematisch of kwalitatief focussen op een aankondiging

 Rendement rond aankondigingen, een studie (Zhou/Shon, 2013):

110.495 3-daags rendementen tussen 1984-2009

Gemiddeld 0,1% - wat zegt dat? Niet veel

Percentielen: 25e=-2,34%, 75e=2,74%, 90e=17,41%

Reacties toegenomen in de loop der jaren

40% +ve verassingen hadden –ve rendementen!
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EVENT TRADING: BEDRIJFSRESULTATEN



Wat voegen opties toe aan een cijferseizoen?

 Compleet instrumentarium oftewel een ‘full set of clubs’

 Hoge mate van overtuiging  leverage

 Profiteer van volatility ‘mispricing’

 Maak gebruik van tijdswaarde-verval

 Haal informatie uit optie-prijzen
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OPTIES EN HET CIJFERSEIZOEN



Handelen in het cijferseizoen forceert de fundamentele vraag voor elke 
belegger/handelaar:

Vind ik dat de market efficiënt is?

Weak-form: prijs van een aandeel kan niet worden voorspeld m.b.v. historische prijzen.

Semi strong-form: alle publieke info zit in de prijs.

Strong-form: alle info zit in de prijs, publieke en non-publieke; abnormale 
rendementen zijn nul.

(Eugene Fama, 1970)
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MAAR EERST…



 Stock selection, large caps, small caps?

 Voor, tijdens of na earnings?

 Enkele opties, time spreads, ratio spreads

 Directional trades of volatility trades

 Liquidity? Potentieel al ingeprijsd?

 Week-opties zijn met  name geschikt

 Combinaties/Spreads goed van toepassing
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STRATEGIEËN



 Spread orders erg geschikt voor ‘event trading’

 ‘Kopen’ van de spread = koop duurdere optie verkoop goedkopere optie

 Tijdsverval: de korte optie verliest sneller tijdswaarde

 Volatilities kunnen sterk verschillen
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STRATEGIEËN: CALENDAR SPREADS

Voorbeeld:

 Stock X = 40 usd

 Koop 1 Juni 40 call op 4 usd

 Totale premie: 400 usd

 Verkoop 1 Apr 40 call op 2 usd

 Totale premie 200 usd

 Max verlies April expiratie: 200 usd
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STRATEGIEËN: ING CALENDAR SPREAD 

 Earnings-surprises zien er goed uit

 Volatility voor de post-cijfers 
opties niet duurder

 ING groep cijfers 10 Mei

 Week-opties beschikbaar



11

STRATEGIEËN: ING CALENDAR SPREAD (2)

Strategie:

• Verkoop strangle expiratie 6 mei

• Koop Call optie expiratie 20 mei

• Target weinig beweging pre-

cijfers en stijging post-cijfers

 Verkoop 6 Mei x10.6 put @ € 0,08

 Verkoop 6 Mei x11.4 call @ € 0,03 

 Koop 20 Mei x11.5 call @ € 0,14 

Eur 11.4

Eur 10.6
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STRATEGIEËN: ING CALENDAR SPREAD (3)



 Straddles goed voor ‘binaire’ events

 Long: unlimited profits

 Break-even: strike+/- betaalde premie

 View op volatility
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STRATEGIEËN: STRADDLES

Voorbeeld:

 Koop Juni 40 put op 2

 (200 usd totaal)

 Koop Juni 40 call op 2

 (200 usd totaal)

 Max verlies: 400 usd



 Mittal cijfers voor beurs 6 Mei = week-expiratie!

 Aandeel-prijsbeweging (waarschijnlijk) goed vertaald in optie-prijsbeweging  hoge delta en gamma
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STRATEGIEËN: MITTAL STRADDLES

• Hoe beweegt Mittal bij cijfers 

doorgaans?

• 0 tot +/- 6%

• Straddle premie = break-even

• Wat ben ik bereid te betalen voor 

de straddle?

• Maximaal 6% onder de aanname 

dat het aandeel rustig blijft tot 

cijfers 6 mei.



 Dus max 6% beweging te verwachten op basis van vorige aankondigingen… Of is er nog een 
andere reden om volatility te verwachten?
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STRATEGIEËN: MITTAL STRADDLES (2)

• Dagbeweging (Volatility / 

252)
• Realised Volatility

60..verwacht rond 4% 
dagbewegingen

• Implied Volatility
80..verwacht rond 5% 
dagbewegingen

• 6 Mei x5 straddle kost € 0,52  
= >10%!!

• Dont do it!



Belangrijk fenomeen dat implied volatility sterk kan dalen na aankondiging cijfers.
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STRATEGIEEN: DE ‘VOLATILITY CRUSH’

Netflix 20 januari 2015: IV 59  32 Facebook 27 April 2016: IV 39  23



 Non-directionele, volatility strategie

 Limited risico

 Combinatie van put spread en call spread

 Netto short volatility profiteer van de ‘Volatility Crush’
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STRATEGIEEN: DE IRON CONDOR

Voorbeeld:

 Verkoop 40 put op 1 usd

 Koop 35 put op 0.5 usd

 Verkoop 50 call op 1 usd

 Koop 55 call op 0,5 usd

 Totaal premie 100 usd = max profit

 Max loss = verschil strikes – premie 

= 4x100 = 400 usd
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STRATEGIEEN: ALTICE SHORT IRON CONDOR

Mei looptijd:

• Verkoop 13 put op € 0,47

• Koop 11 put op € 0,16

• Verkoop 14 call op € 0,41

• Koop 16 call op € 0,09

• Cijfers: 10 Mei

• Max profit: € 0,63 = 4.7% met spot 

op € 13.45

• Max loss = € 2 - € 0,63 = € 1,37
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STRATEGIEEN: ALTICE SHORT IRON CONDOR
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STRATEGIEEN: ALTICE CONDOR PAY-OFF

P/L op 10 mei (cijfers) en op 20 mei (expiry) – Hoe groter de vol crush, 

hoe vlugger de P/L richting ‘expiry pay-off’ gaat

• Extra kicker: de long 

calls en puts 

(‘’wings’’) kunnen 

relatief veel waarde 

behouden

• Voorbeeld: ABN puts 

met lagere strike op 

duurder offer dan 

hogere strike??!!


